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PROCES-VERBAL  
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 aprilie 2010 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 13, 14 şi 15  
aprilie 2010, având următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport înlocuitor; PL.x. 537/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 176/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 23/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; Pl.x 
20/2010). 

7. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru  completarea 
articolului 27 din  Legea  fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x. 
100/2010). 
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8. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie 
energie electrică  (aviz; Pl.x 109/2010). 

Lucrările şedinţei din data de 13 aprilie 2010 au început la ora 1400 
şi au avut următoarea ordine de zi aprobată:  

1. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind împădurirea 
terenurilor degradate (raport înlocuitor; PL.x. 537/2009). 

2. Dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului (raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; PL.x. 176/2009). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative „Legea Camerelor 
Agricole” (raport; Pl.x 338/2009). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind Camerele 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (raport; Pl.x 337/2009). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x 23/2010). 

6. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind înfiinţarea 
societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea 
animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne (raport; Pl.x 
20/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat dr. Valeriu 

Tabără, preşedintele comisiei.  
Ca invitaţi au participat: 

- domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

- doamna Tatiana Preda – director general adjunct, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- doamna Dana Tănase – şef serviciu, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Gabriel Ecobici – consilier, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- domnul Gheorghe Popescu - preşedinte, Administraţia Fondului de 
Mediu;  
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- domnul Ioan-Mircea Cotoşman – secretar de stat, Ministerul 
Mediului şi Pădurilor; 

- doamna Alina Frim – consilier, Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
- domnul Iancu-Mihai Zotta – director general, Ministerul Mediului 

şi Pădurilor; 
- domnul Ginu Costel Toma -  preşedinte, Federaţia Agricultorilor 

„Fermierul”; 
- domnul Liviu Pavel – director, Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva;  
- domnul Lucian Gugiuman – responsabil regenerare – Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice.  
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege privind 

împădurirea terenurilor degradate (PL.x. 537/2009). 
Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a precizat că proiectul 

de lege a fost retrimis la comisie pentru raport suplimentar, întrucât se 
doreşte precizarea modului în care se vor utiliza în proiectele de 
împădurire a terenurilor degradate fondurile provenite de la fondul de 
mediu.  

Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor, a arătat că, în 
şedinţele anterioare, comisia a votat ca procentul din acest fond destinat 
acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate să fie de 10% din valoarea 
fondului de mediu anual.  

În următorii 20 de ani, România şi-a propus să reîmpădurească 
aproximativ 2 milioane de hectare. Acest proiect de lege ar putea demara 
lucrările la perimetrele de ameliorare. Cea mai sigură sursă de finanţare 
este procentul din fondul anual de mediu.  

Domnul Gheorghe Popescu, preşedinte al AFM a arătat că în acest an 
s-au alocat 14% din fondul de mediu, pentru 71 de proiecte pentru 
împădurirea terenurilor degradate.  

Banii din fondul de mediu se utilizează pentru finanţarea unor 
programe diverse în domeniul mediului. A precizat că Guvernul nu susţine 
acest amendament, care fixează prin lege la 10% valoarea procentului.  

Domnul deputat Ion Dumitru a cerut cadrul legal pentru ca şi RNP-
Romsilva să poată accesa banii din fondul de mediu pentru împădurirea 
terenurilor degradate.  

Domnii deputaţi Corneliu Olar şi Ion Tabugan au cerut ca valoarea 
procentului să fie chiar mai mare de 10% din valoarea fondului de mediu. 
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Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a arătat că a discutat 
cu ministrul mediului, care i-a cerut să nu se fixeze o valoare a procentului 
din fondul de mediu pentru acţiuni de împădurire a terenurilor degradate. 

A cerut ca factorii implicaţi în producţia de puieţi să facă o evaluare 
a necesarului de puieţi pentru împădurirea terenurilor degradate şi să-şi ia 
măsurile necesare pentru planificarea şi producerea acestora încât să se 
asigure numărul necesar pentru viitoarele acţiuni şi programe de 
împădurire.  

După finalizarea dezbaterilor s-a propus aprobarea proiectului de 
lege, cu amendamentul că valoarea procentului din fondul anual de mediu 
nu va fi stabilită prin lege.  

Propunerea a fost votată cu majoritate. S-au înregistrat 25 de voturi 
pentru propunere şi 2 voturi împotriva propunerii. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL.x. 176/2009). 

Domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau a prezentat proiectul 
de lege şi a precizat că acesta are obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
consolidării cadrului legal referitor la protecţia mediului din perspectiva 
necesităţii asigurării unei armonizări complete şi corecte a legislaţiei 
naţionale cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit obligaţiilor ce-i revin 
statului român, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, 
începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

Domnul Mircea Ioan Cotoşman, secretar de  stat la MMP a atras 
atenţia în legătură cu necesitatea ca acest proiect să fie adoptat cu urgenţă, 
pentru că este nevoie de armonizarea legislaţiei naţionale cu cea 
europeană.  

În timpul dezbaterilor pe articole s-au formulat amendamente care se 
regăsesc în raportul întocmit de comisie. Toate articolele au fost votate în 
unanimitate. În ansamblu, Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 
mediului a fost votat în unanimitate.  
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Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca Propunerea 
legislativă „Legea Camerelor Agricole” (Pl.x 338/2009) şi  Propunerea 
legislativă privind Camerele pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Pl.x 
337/2009) să fie dezbătute într-o şedinţă viitoare.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x 
23/2010). 

După finalizarea dezbaterilor s-a propus respingerea proiectului de 
lege. Propunerea de respingere a fost aprobată cu majoritate. S-au 
înregistrat 23 de voturi pentru respingere şi 4 voturi împotriva respingerii. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate 
abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne 
(Pl.x 20/2010). 

Doamna Dana Tănase, şef serviciu în ANSVSA a cerut amânarea 
dezbaterii, pentru că în proiectul de lege există unele inadvertenţe. 

Domnul Dănuţ Apetrei, secretar de stat în MADR a precizat că 
MADR nu susţine proiectul de lege. 

Domnii deputaţi Ioan Munteanu, Ion Dumitru, Tinel Gheorghe au 
arătat că proiectul de lege ar trebui respins. 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost aprobată cu 
majoritate. S-au înregistrat 23 de voturi pentru respingere şi 4 voturi 
împotriva propunerii de respingere.  

În continuarea lucrărilor comisiei s-a realizat o întâlnire cu 
reprezentanţii producătorilor de alimente din România şi cei ai reţelelor de 
supermarketuri. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat, Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale;  
- domnul Sorin Minea – preşedinte, Romalimenta;  
- domnul Mihai Vişan – director, Romalimenta; 
- domnul Virgil Pavel – vicepreşedinte, ROMPAN; 
- domnul Florin Capatina – director calitate, Carrefour România; 
- domnul Arnaud Dussaix – director comercial, Carrefour România; 
- domnul Dan Viorel Sucu – preşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 

Comerciale din România – AMRCR; 
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- doamna Delia Nica – vicepreşedinte, Asociaţia Marilor Reţele 
Comerciale din România – AMRCR; 

- doamna Anca Vizireanu - director, Metro Cash & Carry România; 
- domnul Aurel Damian – director executiv, Uniunea Crescătorilor 

de Păsări. 
Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că întâlnirea organizată de 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  
specifice a fost rezultatul semnalelor venite din zona producătorilor, cei 
care fac faţă celor mai mari greutăţi. 

Se doreşte crearea unui cadru legislativ care să pună ordine în 
relaţiile între producători, procesatori şi comercianţi, care să aducă la nivel 
european relaţiile între toţi actorii care participă la tot acest lanţ, începând 
de la producţia agricolă până la valorificarea acesteia.  

Domnul Sorin Minea, preşedinte al Romalimenta a arătat că s-a 
întâlnit de câteva ori cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine pentru a 
clarifica o seamă de probleme apărute între producători şi retaileri. 

Domnia sa a arătat că în agricultură şi comerţul cu alimente nivelul 
evaziunii fiscale este destul de ridicat. A apreciat că intenţia de a stabili o 
zi în care supermarketurile să fie închise este neproductivă şi a propus 
taxarea inversă pentru combaterea evaziunii fiscale.  

Doamna Delia Nica, vicepreşedinte a AMRCR a arătat că există 
deschidere din partea organizaţiei pe care o reprezintă pentru a lucra cu 
furnizorii din România.  

Domnii deputaţi Valeriu Andrei Steriu, Tinel Gheorghe, Marian 
Avram au arătat că trebuie luate măsuri pentru a sprijini producătorii 
români, care trebuie să fie mai prezenţi cu produsele lor în marile lanţuri 
de magazine. Actualele practici duc la sărăcirea producătorilor români, 
care sunt copleşiţi de concurenţa produselor din import.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că actuala dezbatere are 
rol exploratoriu, se înscrie între acţiunile pe care comisia pentru 
agricultură le organizează pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor din 
piaţă şi că se urmăreşte luarea unor măsuri care să conducă la relaţii 
echitabile între producătorii agricoli, procesatori şi comercianţi. Va trebui 
construit un sistem funcţional, echilibrat, care să ajute societatea 
românească în ansamblul său. 

În acest domeniu actele care vor legifera toate aceste aspecte vor fi 
armonizate cu legislaţia existentă la nivel european.  
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Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 14 aprilie 2010, 
începând cu ora 1000. Ordinea de zi aprobată a fost următoarea: 

-  Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III 
din Legea nr.83/2007 (raport; Pl.x 483/2009). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei şi s-au desfăşurat la sediul S.C.Murfatlar S.A., 
judeţul Constanţa. 

Ca invitaţi au participat: 
- domnul Gheorghe Cojocaru – primar, comuna Murfatlar, judeţul 

Constanţa; 
- domnul Cosmin Popescu – director general, S.C. Murfatlar S.A.; 
- domnul Viorel Potârniche – director comercial, S.C. Murfatlar 

S.A.; 
- domnul Aurel Lup – profesor universitar, Universitatea Ovidius 

Constanţa. 
Domnul Cosmin Popescu şi domnul Viorel Potârniche au făcut o 

prezentare amplă a preocupărilor şi problemelor cu care se confruntă cei 
care lucrează în  domeniul cultivatorilor de viţă de vie şi al producţiei de 
vinuri şi au cerut sprijinul pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu, în 
vederea clarificării unor prevederi care, în prezent, creează unele greutăţi 
în derulare acţiunilor care vizează reconversia suprafeţelor cultivate cu viţă 
de vie, modernizarea plantaţiilor, proceselor de recoltare şi producţia 
vitivinicolă, creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea indicatorilor economici 
care să le permită prezenţa în concurenţa la nivel mondial între marii 
producători din domeniu.  

Domnul deputat Valeriu Tabără a prezentat preocupările comisiei de 
agricultură şi a promis că toate observaţiile şi propunerile formulate pe 
parcursul acestor consultări vor fi valorificate în elaborarea unor acte 
normative care să contribuie la adoptarea legislaţiei în domeniu la 
legislaţia europeană şi la reglementarea unui segment de activitate care 
poate avea o contribuţie majoră la economia României.  

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 15 aprilie 2010, 
începând cu ora 900, având următoarea ordine de zi aprobată: 
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1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru  completarea 
articolului 27 din  Legea  fondului funciar nr.18/1991 (raport; Pl.x. 
100/2010). 

2. Dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie 
energie electrică  (aviz; Pl.x 109/2010). 

Au fost prezenţi 27 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, 

preşedintele comisiei. 
S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru  

completarea articolului 27 din  Legea  fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x. 
100/2010). 

S-a propus respingerea. Propunerea de respingere a fost votată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza  Propunerii legislative privind 
unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi 
distribuţie energie electrică  (Pl.x 109/2010). 

S-a propus acordarea unui aviz favorabil. Propunerea de avizare 
favorabilă a fost aprobată în unanimitate.  

 
 

           PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
Prof. univ.dr. Valeriu Tabără         Marian AVRAM  
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